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ABSTRAKT 
V potravinárskom priemysle je dôležité správne identifikovať druhy baktérií a ich vlastnosti, 
aby mohli byť použité ako probiotikum v doplnkoch stravy. Na to sa využívajú metódy DNA 
diagnostiky. 
 

V experimentálnej časti práce bola izolovaná DNA zo štyroch probiotických doplnkov 
stravy pre deti. Na izoláciu boli testované magnetické častice P(HEMA-co-GMA). Izolovaná 
DNA bola amplifikovaná pomocou PCR a  bola preukázaná prítomnosť DNA rodov 
Lactobacillus, Bifidobacterium a Bacillus v súlade s údajmi deklarovanými výrobcom.  
 

Pomocou amplifikácie DNA metódou PCR s využitím druhovo špecifických primerov 
bola preukázaná prítomnosť druhov L.acidophilus a B.animalis v súlade s údajmi na výrobku. 
Pomocou PCR za daných experimentálnych podmienok nebola preukázaná prítomnosť druhu 
L.casei v jednom výrobku. 
 
ABSTRACT 
In the food industry, it is important to correctly identify the species of bacteria and thier 
properties so that they can be used as a probiotic in dietary supplements. This is performed 
using DNA diagnostics. 
 

In the experimental part, the DNA from four probiotic dietary supplements for children 
was isolated. Magnetic particles P(HEMA-co-GMA) were tested for isolation. Isolated DNA 
was amplified by PCR and the presence of DNA of genus Lactobacillus, Bifidobacterium and 
Bacillus was demonstrated in the products according to the data declared by the manufacturer. 
 
The presence of species L.acidophilus, B.animalis in accordance with the data on the product 
has been demonstrated by PCR with species specific primers. Using PCR, the presence of 
L.casei, which was declared by the manufacturer, has not been proven in one product at given 
experimental conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Probiotické výrobky pre deti, izolácia DNA, magnetické častice Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Bacillus, polymerázová reťazová reakcia 
 
KEY WORDS 
Probiotic products for children, isolation od DNA, magnetic particles, Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Bacillus, Polymerase Chain Reaction 
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ÚVOD 
V súčasnej dobe sa na obnovenie a udržanie zdravej črevnej mikroflóry využívajú doplnky 
stravy s obsahom probiotík. Ako probiotické kultúry sa najčastejšie využívajú baktérie 
mliečneho kvasenia (BMK). 

Medzi BMK patria rody Lactobacillus a Bifidobacterium, ktoré sa ako probiotické 
kultúry využívajú najčastejšie. V dnešnej dobe sa venuje pozornosť aj rodu Bacillus a ďalším 
rodom a niektorým kvasinkám. Niektoré probiotiká majú klinicky overené účinky po liečbe 
antibiotikami, využívajú sa v prevencii proti zápalovým ochoreniem, zlepšujú črevnú motilitu 
a stimulujú imunitný systém.  

Aby sa probiotický baktérie mohli využívať v potravinárskom priemysli, tak je dôležité 
jednotlivé kmene správne identifikovať a charakterizovať. V súčasnej dobe sa na identifikáciu 
BMK používajú molekulárne genetické metódy, ktoré sú založené na analýze DNA. 
Najvyužívanejšou z nich je polymerázová reťazová reakcia (PCR), metóda umožňujúca 
detekciu špecifických úsekov DNA. 
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Probiotiká 
Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization- WHO) a FAO (Food and 
Agriculture Organisation) definuje probiotíká ako živé mikroorganizmy, ktoré v prípade 
podávania v dostatočných dávkach prispievajú k zdraviu hostiteľa. [1] 

K probiotickým mikroorganizmom (MO) sa radia prevažne rody Bifidobacterium 
a Lactobacillus, ktoré sa zaraďujú do skupiny baktérií mliečneho kvasenia (BMK). [2] 

Postupne boli popísané aj iné probiotické mikroorganizmy- niektoré kmene baktérií rodu 
Bacillus alebo rôzne nepatogénne kvasinky, napr. Saccharomyces cerevisiae. [3] 

 
Medzi probiotické kultúry patria rôzne mikroorganizmy, najčastejšie baktérie, plesne 
a kvasinky. Probiotiká sú vo svojej podstate najmä baktérie, ktoré sú prirodzenou súčasťou 
tráviaceho traktu. V Tabuľke 1 je uvedený prehľad probiotických mikroorganizmov. [6] 

Tabuľka 1: Mikroorganizmy registrované ako probiotiká a využívané v 
potravinárskom priemysle [7] 

Rod  
Bifidobacterium 

Rod 
Lactobacillus 

Ostatné baktérie 
mliečneho kvasenia 

Rod Bacillus Ostatné 
mikroorganizmy 

B.adolescentis L.acidophilus Lactococcus lactis 
 

B.cereus Echerichia coli 
 

B.animalis L.casei Leuconostoc 
mesenteroides 

B.clausii Propionibaterium 
freudenreichii 

 
B.animalis subsp. 

lactis 
L.plantarum Pediococcus 

pentosaceus 
B.coagulans Clostridium butyricum 

 
B.bifidum L.paracasei Streptococcus 

salivarius 
B.licheniformis Saccharomyces 

cerevisiae subsp. 
cerevisiae 

B.breve L.gasseri S.thermophilus B.mesentericus Saccharomyces 
cerevisiae subsp. 

boulardii 
B.longum subsp. 

infantis 
L.reuteri S.sanguis B.subtilis  

 

2. Vlastnosti probiotík a ich účinky 
Neporušený črevný epitel s normálnou mikroflórou tvorí fyziologickú bariéru, ktorá chráni 
hostiteľský organizmus pred ochoreniami a podporuje správnu činnosť GIT. Ak je mikroflóra 
narušená patogénnymi MO, dochádza k porušeniu alebo k zmene permeability. [3] 

Probiotiká sa delia na aktívne a pasívne. Pasívne probiotikum ovplyvňuje GIT len 
krátkodobo, pretože má nízku toleranciu voči kyslému prostrediu žalúdka a preto nemôže 
výrazne zasiahnuť do prirodzených metabolických procesov v organizme. Vlastnosti 
aktívneho probiotika sú uvedné v Tabuľke 2. [8] 
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Tabuľka 2: Vlastnosti aktívneho probiotika [8] 

podporovanie prirodzeného metabolizmu 
napomáhanie hojeniu 
blokovanie nežiadúcich enzymatických prejavov 
podporovanie imunitného systému 
zabraňovanie tvorbe toxických látok 

 

Niektoré probiotiká majú klinicky overený účinok a preto sa využívajú v prevencii 
a v liečbe alergických alebo zápalových ochorení. Použitie probiotík s klinicky preukázaným 
účinkom sa osvedčilo v týchto prípadoch: 

1.pri cestovnej a infekčnej vírusovej hnačke, pri hnačke po liečbe antibiotikmi 

2.pri syndróme dráždivého čreva 

3.pri ekzémoch 

4.na prevenciu pred srdcovými chorobami a pre aterosklerózou, tým že znižujú hladinu 
cholesterolu 

5.pri kandidóze 

6.pri vaginálnych infekciách 

7.pri ulceróznej kolitíde [8] 

Okrem týchto klinicky overených účinkov sa vďaka činnosti probiotických kultúr v GIT 
zlepšuje dostupnosť, množstvo a stráviteľnosť niektorých živín z potravy. Probiotické kultúry 
obsiahnuté v doplnkoch stravy pre deti stimulujú imunitný systém dieťaťa, napomáhajú 
zlepšovanie zdravotného stavu u pacientov s intoleranciou laktózy, zlepšujú vstrebávanie 
vápniku a podporujú produkciu vitamínov B a K. [9] 

Probiotiká sa radia do skupiny funkčných potravín a môžu byť konzumované ako súčasť 
potraviny alebo ako doplnok stravy. Okrem výživovej hodnoty majú vyšší obsah vitamínov, 
minerálov a iných látok a majú priaznivý účinok na ľudské zdravie. [4] 

 
Bolo preukázané, že činnosťou probiotických kultúr v tráviacom trakte sa zlepšuje črevná 

motilita, zlepšuje sa tolerancia potravy a probiotické mikroorganizmy pôsobia aj proti 
patogénnym mikroorganizmom. Okrem toho majú aj klinicky overený účinok po liečbe 
antibiotikmi, pri detských hnačkách alebo po infekcii Helicobacter pylori. [5] 

 

3. Probiotiká v potravinárskom priemysle 

3.1 Kritériá pre probiotiká 
Kmene mliečnych baktérií a kvasiniek, ktoré sa bežne používajú v potravinárskom priemysle 
sú považované za bezpečné (GRAS- Generally Regarded as Safe). [10] 



11	
	

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce výber mikroorganizmu vhodného ako probiotikum sú 
nasledujúce: 

1.odoľnosť voči pankreatickým enzýmom, kyselinám a žlči- aby probiotiká prežili prechod 
GIT 
 
2.adhézia k črevnej sliznici- vylúčenie patogénov a urýchlenie hojenia poškodenej sliznice, 
schopnosť rozmnožovania a kolonizácie v tráviacom trakte 
 
3.ľudský pôvod- nesmú byť zdraviu škodlivé, musia byť účinné a bezpečné 
 
4.životaschopnosť pri spracovaní a skladovaní 
 
5.dobré senzorické vlastnosti- nesmú ovplyvňovať chuť výrobku [11] 

3.2 Probiotiká ako doplnky stravy 
Doplnky stravy sú definované ako potraviny určené k priamej spotrebe a ich úlohou je 
dopĺňanie bežnej stravy, od ktorej sa líšia vyšším obsahom vitamínov, minerálnych látok 
a iných látok s nutričným alebo fyziologickým účinkom. Táto definícia doplnkov stravy je 
uvedená v zákone o potravinách a v smernici Európskej únie (EU). V súčasnej dobe je 
registrovaných viac ako 100 druhov doplnkov stravy, ktoré obsahujú probiotiká alebo 
prebiotiká, poprípade kombinujú obe skupiny naraz. [12] 

Dôležité je zdôrazniť, že doplnky stravy nie sú liečivá, preto nedokážu zdravotný 
problém úplne vyriešiť, ale môžu mať priaznivé účinky na zdravie človeka. Efekt, ktorý 
probiotické kultúry vyvolávajú môže byť lokálny (pri kolonizácii tráviaceho traktu) alebo 
môže pôsobiť priamo pri prechode tráviacim traktom. Napriek tomu musia probiotiká pôsobiť 
v dostatočnom množstve, minimálna denná dávka je 109 CFU (colony forming unit- kolónie 
tvoriaca jednotka). [13] 

Doplnky stravy sú najčastejšie vo forme  lyofilizovanej kultúry. Môžu obsahovať jeden 
alebo viacero druhov probiotických baktérií. Doplnky stravy sa vyrábajú vo forme kapsúl, 
práškov, tabliet, sirupov, dražé alebo kvapiek. [14] 

4. Prebiotiká a synbiotiká 
Prebiotiká boli na začiatku definované ako nestráviteľné zložky potravy, ktoré priaznivo 
ovplyvňujú zdravie hostiteľa a to tak, že stimulujú rast a aktivitu obmedzeného počtu baktérií 
v hrubom čreve. V hrubom čreve sú prebiotiká hydrolyzované na monoméry pomocou 
črevných bakérií. 

Prebiotiká sú obsiahnuté v potravinách rastlinného pôvodu- v cereáliách, v zelenine 
a v ovocí. Medzi prebiotiká patria aj oligosacharidy (fruktooligosacharidy, 
galaktooligosacharidy a laktulóza), inulín a niektoré polysacharidy. 
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V zásade majú prebiotiká rovnakú úlohu ako probiotiká, a to takú, že pôsobia priaznivo 
na črevnú mikroflóru (zvyšujú absorbciu minerálov, menia metabolizmus lipidov a zlepšujú 
funkciu čriev) a tým, že podporujú rast probiotík. [15] 

Synbiotikum kombinuje probiotika s prebiotikami -nestráviteľnými zložkami potravy. Táto 
kombinácia zlepšuje životaschopnosť probiotika. Najčastejšie sa ako synbiotikum využíva 
kombinácia- baktérie rodu Bifidobacterium a fruktooligosacharidy. [16] 

5. Baktérie mliečneho kvasenia 
Najčastejšie sa ako probiotické kultúry využívajú baktérie mliečneho kvasenia (BMK) 
a baktérie rodu Bifidobacterium. 

Do skupiny BMK sú zaradené niektoré druhy rodu Pediococcus, Streptococcus, 
Leuconostoc, Lactococcus, Enterococcus a Lactobacillus. Všetky rody sú fylogeneticky 
príbuzné. U niektorých druhov BMK je možné využiť ako identifikačný znak konfiguráciu 
a optickú otáčavosť fermentáciou vzniknutej kyseliny mliečnej. [2] 
 

BMK sú mikroorganizmy s veľkým potravinárskym a technologickým významom, ktorých 
zástupcovia sa nachádzajú v zakysaných výrobkoch, v mlieku, v kvasných potravinách 
a v produktoch rastlinného a živočíšneho pôvodu. Ich hlavnou úlohou je kysnutie potravín 
a svojimi produktmi prispievajú k typickej chuti a aróme príslušného fermentovaného 
produktu.  

 
BMK sa nachádzajú hlavne v prostredí bohatom na živiny- na ovocí, vo vode, na 

rastlinách, v gastrointestinálnom trakte (GIT) vtákov a cicavcov. [19] 

5.1 Rod Lactobacillus 
Jedná sa o najrozsiahlejší rod a väčšina druhov z tohto rodu nie je patogénna pre človeka. 

Sú to grampozitívne, chemoorganotrofné, nesporulujúce mikroorganizmy, ktoré vo vzťahu 
ku kyslíku sú anaeróbne alebo mikroaerofilné. Teplotné optimum pre ich rast je 30-40 C. Pri 
neutrálnom a zásaditom pH je ich rast inhibovaný. [20] 

Bunky majú zväčša tvar tyčiniek a ich dĺžka a tvar sú závislé na zložení kultivačného 
média, tlaku kyslíku a pod. Vyskytujú sa väčšinou jednotlivo, tvorba retiazkov je vzácna. Na 
agarových platnich vytvárajú hladké, lesklé, spravidla biele až krémové kolónie, ktoré majú 
pravidelné okraje s priemerom 2-5 mm. V tekutých kultivačných médiách je rast spravidla 
rovnomerný v celom objeme. V kultivačných médiách vyžadujú prítomnosť skvasiteľných 
cukrov, aminokyselín, peptidov, esterov mastných kyselin, solí, derivátov nukleových kyselín 
a vitamínov zo skupiny B. [21] Rast laktobacilov na agarovom médiu je zobrazený na 
Obrázku 1. [48] 
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Obrázok 1: Tvorba kolónií baktérií Lactobacillus acidophilus na agarovom médiu 

 

Laktobacily obývaju gastrointestinálny trakt (GIT) človeka, ústnu dutinu a vagínu. 
Nájdeme ich vo fermentovanom rastlinnom aj živočíšnom materiály. Nachádzajú sa na 
povrchu neporušených rastlín, ale aj na rozkladajúcich sa častiach rastlín. 

Podľa výsledkov mliečneho kvasenia cukrov sa delia do troch skupín: 

1.Obligátne homofermentatívne laktobacily- hexózy sú fermentované výhradne na kyselinu 
mliečnu (>90 %). Pentózy a glukonáty nie su fermentované. 

2.Fakultatívne heterofermentatívne laktobacily- hexózy sú fermentované výhradne na 
kyselinu mliečnu, ale niektoré druhy pri nedostatku glukózy produkjú kyselinu octovú, 
ethanol a kyselinu mravenčiu. Pentózy su fermentované pomocou fosfoketolázy. 

3.Obligátne heterofermentatívne laktobacily- hexózy sú fermentované na kyselinu mliečnu, 
kyselinu octovou a oxid uhličitý. Pentózy sú fermentované na kyselinu mliečnu a kyselinu 
octovú. [15] 

5.1.1 Druh Lactobacillus acidophilus 
L.acidophilus rastie pri nízkom pH (<3,5) a pri anaeróbnych podmienkach. Nemá 
cytochrómy, porfyríny ani respiračné enzými preto sa nemôže zúčastniť oxidatívnej 
fosforylácie alebo dýchania. 

Vzhľadom na to, že využíva cukry ako substrát na fermentáciu, tak osídľujú prostredie 
s vysokým obsahom cukrov ako je GIT ľudí a živočíchov. 

Jedná sa o kultúru, ktorá sa najčastejšie využíva ako probiotikum a je navrhnuté pre 
jedincov, ktorí nie sú tolerantný voči laktóze. L.acidophilus kolonizuje GIT a podieľa sa na 
metabolizme laktózy počas trávenia. 	
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Ak je L.acidophilus kultivovaný s inými MO, inhibuje ich rast, tým, že produkuje 
antimikrobiálne látky, vrátane organických kyselín, peroxidu vodíka, diacetylu 
a bakteriocínov. [22] 

 
Morfológia buniek druhu L.acidophilus je zobrazená na Obrázku 2. [49] 

 
Obrázok 2: Morfológia buniek druhu Lactobacillus acidophilus 

 

5.1.2 Druh Lactobacillus casei 
Jedná sa o mezofilné, grampozitívne nesporulujúce tyčinky. 

Nachádza sa vo fermentovaných mliečnych výrobkoch alebo v čerstvých fermentovaných 
rastlinných produktoch, v tráviacom trakte a v rozmožnovacom trakte človeka a zvierat. 

 
L.casei je fakultatívny anaerób, ktorý je schopný fermentovať glukózu, galaktózu, 

fruktózu, manitol a iné cukry za účeľom získania energie. 
 
Hlavným produktom mliečneho kvasenia je kyselina mliečna a väčšina biotechnologických 

aplikácií, ktorá využíva druh L.casei súvisí s potravinárskym priemyslom. [23] 
 
Morofológia buniek druhu L.casei  je zobrazená na Obrázku 3. [50] 
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Obrázok 3: Bunky druhu Lactobacillus casei 

 
5.2 Rod Bifidobacterium 
Bifidobaktérie boli izolované a popísané v roku 1900 Henrym Tissierom a pôvodne boli 
nazvané ako Bacillus bifidus. Až po podrobných štúdiách DNA/DNA hybridizácie, obsahu 
párov bází guanínu a cytozínu a jednotlivých metabolických funkcií bol vyčlenený rod 
Bifidobacterium. [24] 
 

Bifidobaktérie majú charakteristickú morfológiu a fyziológiu. Tvorí veľmi nepravidelné, 
často sa vetviace grampozitívne tyčinky, ktoré nesporulujú. Sú nepohyblivé a môžu rásť 
jednotlivo, v reťazcoch, v palisádovom alebo v hviezdicovom usporiadaní.  

 
Bifidobaktérie sú popísané ako striktné anaeróby, ale tolerancia kyslíka sa môže meniť 

v závislosti na druhu aj na kmeňoch v rámci jedného druhu. Optimálna teplota rastu pre 
ľudské bifidobaktérie je 36-38 °C, zatiaľ čo zvieracie kmene majú vyššiu optimálnu teplotu 
rastu a to 41-43 °C. Optimálne pH pre rast je 6,5-7,0. [25] 

 
Bifidobaktérie majú významnú úlohu v intestinálnom trakte novorodencov, u ktorých tvorí 

väčšinu črevnej mikroflóry. Z fermentovaných sacharidov produkujú kyselinu mliečnu 
a kyselinu octovú, ktoré inhibujú nežiaduce baktérie a zlepšujú peristaltiku čriev. [2] 

 
Bifidobaktérie sú v súčasnej dobe v rode zastúpené viac ako 30 druhmi, ktoré boli 

izolované najmä z gastrointestinálneho traktu človeka a zvierat. Medzi najdôležitejšie 
probiotické druhy patria B.longum, B.bifidum,B. animalis, B.breve a B infantis.	Využívajú sa 
aj ako prídavky do mliečnych výrobkov a potravinových výrobkov. [26] 

 
Rast bifidobaktérií na médiu je zobrazený na Obrázku 4. [51] 
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Obrázok 4: Tvorba kolóniní rodu Bifidobacterium na agarovom médiu 

 

5.2.1 Druh Bifidobacterium animalis 
Bifidobacterium animalis bol prvý krát popísaný v roku 1974 Scardom a Trovatellim. 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis bol prvý krát popísaný v roku 1997 Meilom 
a kolegami. Až pomocou DNA/DNA hybridizácie a 16S rDNA sekvenčnej analýzy bola 
zistená ich príbuznosť na úrovni poddruhu.  
 

Rozdiel spočíva vo vyššej tolerancii kyslíka B.animalis subsp. lactis a preto sa využíva 
v potravinárskom priemyslie ako súčasť probiotických mliečnych výrobkov, doplnkov stravy 
alebo vo farmaceutických prípravkoch. [27] 

 
Morfológia buniek Bifidobacterium animalis subsp. lactis je zobrazená na Obrázku 5.[52] 

 
Obrázok 5: Bunky Bifidobacterium animalis subsp. lactis 
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5.3 Rod Bacillus  
Rod Bacillus nepatrí medzi baktérie mliečneho kvasenia, ale má preukázateľné probiotické 
účinky na ľudské zdravie.	

Bacily sú grampozitívne, sporulujúce, obligátne aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne 
tyčinky. Väčšina sú saprofyti. Každá baktéria vytvára jednu endospóru, ktorá je odolná voči 
chladu, teplu, vysychaniu a voči žiareniu. Majú fyziologické schopnosti, ktoré im umožňujú 
žiť v extrémnych podmienkach ako je napr. púšť, horúce pramene alebo arktická pôda. [28] 

 
V závislosti od jednotlivých druhov môžu rásť pri rôznych hodnotách teplôt, pH a pri 

rôznych koncentráciách solí. Môžu žiť pri vysokom pH (B.alcalophilus), vysokej teplote 
(B.thermophilus) alebo pri vysokej koncentrácií solí (B.halodurans). [29] 

 
Rod Bacillus zahŕňa voľne žijúce neparazitické druhy a parazitické patogénne druhy. Sú 

metabolicky rozmanité a preto sú schopné kolonizovať rôzne prostredia od pôdy (B.subtilis) 
až po telo hmyzu (B.thuringiensis) a človeka (B.anthracis).  

 
U človeka spôsobujú rôzne druhy infekcií uší močových ciest, sepsu a meningitídu. 

Najznámejšie ochorenie, ktoré bacily spôsobujú je antrax (B.anthracis). Napriek patogénnosti 
niektorých druhov sa iné druhy využívajú v lekárstve, vo farmaceutickom priemysle, kde sa 
využívajú kvôli schopnosti syntézy niektorých proteínov a antibiotík a v potravinárstve ako 
probiotická zložka doplnkov stravy. [30] 

5.3.1 Druh Bacillus coagulans 
Bacillus coagulans bol prvý krát izolovaný a popísaný v roku 1915 B.W.Hammerom. 
Podobne ako laktobacily a bifidobaktérie,aj B.coagulans produkuje kyselinu mliečnu, nepatrí 
však do BMK, pretože BMK sú nesporulujúce baktérie a bacily vo všeobecnosti tvoria spóry. 
 

B.coagulans sa využíva najmä v lekárstve a vo farmaceutickom priemysle. Má klinicky 
overené účinky ako rpobiotikum pri liečbe infekčných typov hnačiek a pri zápalových 
ochoreniach čriev ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída. Využíva sa na prevenciu 
proti respiračným infekciám a na prevenciu proti rakovine. V súčasnosti sa skúma možnosť 
ich využitia ako súčasť očkovacích vakcín za účeľom zlepšenia ich účinku. [31] 

 
Morfológia buniek druhu Bacillus coagulans je znázornená na Obrázku 6. [53] 



18	
	

 
Obrázok 6: Morfológia buniek druhu Bacillus coagulans 

 

6. Identifikácia baktérií mliečneho kvasenia 
V potravinárskom priemysle je veľmi dôležité využívanie tých najvhodnejších kmeňov pre 
dosiahnutie trvale vysokej kvality potravín. Preto pred použitím týchto kmeňov je nevyhnutná 
ich identifikácia a charakterizácia.  
 

BMK sa vo výrobkoch preukazujú kultiváciou na vhodných médiách alebo v súčasnej dobe 
sa najmä využívajú molekulárne genetické metódy, založené na analýze DNA. [32] 

 
6.1 Izolácia DNA magnetickými časticami 
Magnetické častice sú tvorené polymérnou matricou a obsahujú anorganické jadro, ktoré 
zaisťuje magnetické vlastnosti nosičov. Polymérna vrstva chráni jadro pred priamym 
kontaktom s analytom a táto povrchová úprava je dôležitá z hľadiska stabilizácie nosičov 
a zapezpečuje ich biokompatibilitu. [17]	
 

Magnetické nosiče musia vykazovať paramagnetizmus a musia mať určité morfologické 
vlastnosti (tvar, veľkosť, obsah funkčných skupín). Dôležitými vlastnosťami je 
biokompatibilita a schopnosť rýchlej separácie. [18]	

 
Supermagnetizmus znamená, že magnetické častice majú magnetické vlastnosti len 

v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Základ magnetickej častice je tvorený jadrom 
z oxidu železa (magnetit Fe3O4, maghemit γ-Fe2O3),ktoré je pokryté inertnou nízko alebo 
vysokomolekulárnou zlúčeninou (polymér, oxid kremíku alebo hliníku). [24] 

 
Aby sa biologické látky mohli naviazať na povrch magnetických nosičov je potrebné ich 

povrch modifikovať vhodnými prírodnými alebo syntetickými látkami. Najčastejšie sa 
využívajú rôzne druhy polymérov. [45] Medzi prírodné polyméry, ktoré sa využívajú pre 
povrchovú úpravu patria kyselina hyaluronová, kyseliny pektínová, kyselina alginová 
a polysacharidy s obsahom karboxymethylových skupín. Medzi anorganické látky, ktoré sa 
využívajú patrí oxid kremičitý, uhlík alebo zlato. [46] Ďalej sa dajú použiť polysacharidy ako 
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albumín, dextrán, albumín alebo celulóza. [17] Príkladom syntetických organických 
polymérov je polystyrén (PS), polyethylénglykol (PEG), polymethylmethakrylát (PMMA) 
alebo polyvinylalkohol (PVA). [45] Na túto vrstvu sa potom viažu funkčné skupiny (OH, 
COOH, PO(OH)2, NH2). [47] 

 
Princípom separácie magnetickými časticami je, že sa magnetické častice 

s imobilizovaným afinitným alebo hydrofóbnym ligandom zmiešajú so vzorkou, ktorá 
obsahuje cieľovú zlúčeninu. Počas inkubácie sa cieľova zlúčenina naviaže na magnetické 
častice, vytvorí sa komplex a ten sa zo vzorky odseparuje pomocou magnetického separátoru. 
Po vymytí kontaminantov, môže byť cieľová zlúčenina eluovaná a použitá ďalej. [24] 

 
Magnetické častice so špecifickým ligandom sa využívajú pri selektívnej izolácii DNA, 

RNA, buniek alebo proteínov. Selektívna izolácia DNA alebo RNA je založená na 
hybridizácii oligonukleotidovej sekvencie s komplementárnou cieľovou biomolekulou. Táto 
sekvencie sa priamo kovalentne naviaže na povrch magnetickej častice. [24]Princíp separácie 
nukleových kyselín magnetickými časticami je na Obrázku 7. [24] 

 

 
Obrázok 7: Schématické znázornenie purifikácie nukleových kyselín [24] 

6.2 Kultivačné metódy 
Kultivačné metódy študujú baktérie ako populáciu dcérskych buniek vzniklých delením 
z materskej bunky a nie ako jednotlivé bunky. Bakteriálna populácia je následne viditeľná na 
ztužených médiách ako kolónia alebo ako zákal v tekutej pôde.  
 

Kultivačné médium musí obsahovať všetky látky potrebné pre rast (zdroj uhlíka,dusíka) 
a prebieha za určitých podmienkach (teploty, tlaku, s kyslíkom alebo bez). Testuje sa čistota 
jednotlivých kultúr a pozoruje sa ich tvar, počet buniek a sfarbenie. [32] 

 
Nevýhodou kultivačných metód je nemožnosť účinného rozlíšenia jednotlivých druhov 

a časová náročnosť. 

6.3 Nekultivačné metódy 
V súčasnej dobe sa na identifikáciu BMK používajú molekulárne genetické metódy, ktoré sú 
založené na analýze DNA. Najznámejšou z nich je polymerázová reťazová reakcia (PCR). 
[32] 
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7. Polymerázová reťazová reakcia 
PCR je molekulárna technika, ktorej výhodou je, že umožňuje získať požadovanú a špecifickú 
sekvenciu genómovej DNA bez jej predchádzajúceho klonovania vo vektoroch. PCR bola 
zavedená v roku 1983 Dr.Kary B. Mullisom. Je to metóda, ktorá sa využíva na diagnostiku 
genetických ochorení, vo forenznej medicíne, v molekulárnej biotechnológii alebo 
v potravinárstve pri analýze potravín. [33] 

7.1 Princíp PCR 
Podstatou PCR je cyklicky sa opakujúca enzýmová syntéza nových reťazcov vybraných 
úsekov dvojreťazcovej DNA v smere 5´→3´prostredníctvom DNA polymerázy. K vbraným 
úsekom komplementárnych vlákien DNA sa pripájajú primery (krátke chemicky 
syntetizované oligonukleotidy). Primery sa viažu na protiľahlé reťazce tak, že ich 3´konce 
smerujú proti sebe, preto po pridaní DNA polymerázy a nukleotidov prebieha syntéza nových 
vlákien na oboch matricových reťazcoch v protismere. K syntéze DNA sa používajú 
termostabilné polymerázy izolované z termofilných mikroorganizmov, najčastejšie Taq DNA 
polymeráza izolovaná z Thermus aquaticus, ktorá odoláva teplotám, pri ktorých DNA 
denaturuje. [33] 

7.2 Zloženie PCR zmesi 
Reakčná zmes s objemom najčastejšie 25-100 µl sa skladá z nasledujúcich zložiek: 
 
Voda pre PCR: používa sa na doplnenie zmesi do požadovaného objemu. Najvhodnejšia je 
voda s odporom 18 MΩ alebo voda pre injekcie ČSL 4. 
 
Pufor pre PCR: vytvára optimálne prostredie pre činnosť DNA polymerázy. Štandardný 
pufor obsahuje 10 mM Tris-HCl (pH 8,3-8,8), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2. 
 
Zmes dNTP - 2´-deoxynukleosid-5´-trifosfáty (dATP, dCTP, dGTP, dTTP): sú to 
stavebné kamene pre syntézu novej DNA. Optimálna koncentrácia je 200 µM, tolerančné 
rozpätie je 20-400 µM. Vysoká koncentrácia dNTP pôsobí inhibične, pretože viaže horečnaté 
ióny. 
 
Mg2+ ióny: sú nevyhnutné pre činnosť DNA polymerázy. Koncentrácia horečnatých iónov 
musí byť optimalizovaná pre každú kombináciu primerov a DNA matrice. Obvykle sa 
používa koncentrácia 1,5 mM. Tolerančné rozpätie je 0,5-8,0 mM. Vyššia koncentrácia 
horečnatých iónov znižuje špecifitu PCR. U primerov s vysokým počtom párov G+C je 
použitie vyššej koncentrácie horečnatých iónov vhodnejšie. 
 
Oligonukleotidové primery: sú krátke chemicky syntetizované oligonukleotidy, ktoré sú 
komplementárne k templátovej DNA, ktorá má byť amplifikovaná. Typické primery majú 18-
30 nukleotidov a obsahujú 40-60 % párov G+C. Teplota topenia primerov je v rozmedzí 55-
80 °C. Potrebná koncentrácia každého primeru je 0,1-0,5 µM. 
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Termostabilná DNA polymeráza: syntetizuje novú DNA v smere 5´→3´podľa sekvencie 
nukleotidov v komplementárnom reťazci DNA od 5´konca k primeru. Obvykle sa používa.1U 
DNA polymerázy na zmes pre PCR. 
 

DNA templát: makromolekula DNA, podľa ktorej sa komplementárne syntetizujú nové 
reťazce DNA. [34] 
 

7.3 Priebeh PCR 
Amplifikácia DNA pomocou PCR prebieha v cyklicky sa opakujúcich krokoch a tým 
exponenciálne rastie počet kópií templátovej DNA. V PCR sa v každom cykle pravidelne 
striedajú tri kroky: 

Denaturácia DNA: vznik jednoreťazcových molekúl templátovej DNA pri teplote 92-98 °C 
(optimum je 95 °C). Pred prvým cyklom reakcie býva denaturácia predĺžená na 5 minút, aby 
sa dlhé molekuly templátovej DNA úplne oddelili. 

 
Hybridizácia (pripojenie primerov): primery sa komplementárne pripájajú na špecifické 
miesta k oddeleným reťazcom DNA pri teplote 50-65 °C. Nízka teplota znižuje špecifitu 
reakcie a vysoká teplota bráni amplifikácii. 

 
Syntéza nového reťazca DNA: syntéza je katalyzovaná Taq DNA polymerázou a prebieha 
pri teplote 72-78 °C. Pri tejto teplote sa pripojí približne 2000 nukleotidov za minútu. [35] 

 
Optimálny počet cyklov je závislí na východzej koncentrácii DNA matrice a obvykle sa 
pohybuje okolo 25-35. Syntéza nových vlákien DNA a tvorba produktov PCR je znázornená 
na Obrázku 8. [54] 

 

 
Obrázok 8: Amplifikácia DNA pomocou PCR [54] 
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7.4 Detekcia produktov PCR pomocou agarózovej gélovej elektroforézy 
K identifikácii produktov PCR získaných sa najčastejšie využíva agarózová gélová 
elektroforéza. Fragmenty sú delené pôsobením elektrického poľa v závislosti na ich veľkosti. 
Pri elektroforéze sa molekuly pohybujú cez póry v géle a rýchlosť ich pohybu závisí na sile 
elektrického poľa, veľkosti a tvare molekuly a na koncentrácii agarózy v géle. [36] 

Do jamiek v géli sa napipetuje príslušné množstvo PCR produktu s nanášacím pufrom. 
Spolu s produktami PCR sa na gél nanáša aj DNA štandard, ktorý obsahuje fragmenty 
popísanej veľkosti. Pozorovaním ich migrácie a migrácie produktov PCR je možné zistiť 
veľkosť produktu PCR (v bp). Gél umiestnený vo vani sa pripojí na zdroj napätia 
a elektroforéza prebieha kým dobehne do 2/3 gélu. Po skončení elektroforézy sa gél umiestni 
do roztoku ethídium bromidu, čo je interkalačné činidlo, ktorého molekuly sa zabudujú do 
štruktúry DNA produktu PCR a fluoreskú pri 260-360 nm. [37]  

Priebeh agarózovej gélovej elektroforézy je zobrazený na Obrázku 9. [55] 

 
Obrázok 9: Priebeh agarózovej gélovej elektroforézy produktov PCR 
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4 CIEĽ PRÁCE 
Cieľom experimentálnej časti diplomovej práce bola: 1.izolácia DNA z probiotických 
výrobkov (doplnkov stravy) s využitím magnetických nosičov a 2.pomocou polymerázových 
reťazových reakcií preukázať prítomnosť deklarovaných baktérií. 

Experimentálna časť pozostávala z:  

1.Izolácie DNA zo 4 probiotických doplnkov stravy pre deti- BioGaia, Biopron Macík, 
ActiLac Baby a Nutrolin-B 

2.Rodová (rod Lactobacillus, Bifidobacterium a Bacillus) a druhová identifikácia baktérií 
deklarovaných vo výrobkoch (druh Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei 
a Bifidobacterium animalis) s využitím metódy PCR a špecifických primerov. 
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II. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

5 MATERIÁL A METÓDY 

5.1 Použité probiotické potravinové doplnky 

• BioGaia 
Výživový doplnok pre deti 
Forma: Kvapky 
Výrobca: Ewopharma spol.s.r.o. 

Hlavná 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika 
Zloženie: Lactobacillus reuteri Protectis, slnečnicový olej, triglyceridový olej, bielkoviny 
Deklarované množstvo buniek: 108 CFU v dennej dávke (5 kvapiek) 

 
Obrázok 10: Probiotické kvapky BioGaia (spracované autorkou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25	
	

• Biopron Macík (čokoláda) 
Výživový doplnok pre deti 
Forma: Čokoláda 
Výrobca: Valosun 

Kytnerova 403/5 
621 00 Brno, Česká republika 

Zloženie: Bifidobacterium lactis BI-04, fruktooligosacharidy, maltitol, palmový olej, 
odstredený mliečny prášok, jogurtový prášok, lecitín, prírodná vanilková 
aróma 

Deklarované množstvo buniek: 3x109 CFU v jednej čokoláde 

 
Obrázok 11: Probiotická čokoláda Biopron Macík (spracované autorkou) 
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• ActiLac Baby 
Výživový doplnok pre deti 
Forma: Prášok  
Výrobca: SVUS Pharma a.s., 

Smetanovo nábřeží 1238/20A, 500 02 Hradec Králové, Česká republika 
Zloženie: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, 

Lactococcus lactis, Bifidobacterium lactis biotyp A, Bifidobacterium lactis 
biotyp B. 

Deklarované množstvo buniek: 2,5 x 108 CFU/0,5 g granulátu (obsah vrecúška) 

 
Obrázok 12: Probiotický prášok ActiLac Baby (spracované autorkou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27	
	

• Nutrolin-B 
Výživový doplnok pre deti 
Forma: Sirup 
Výrobca: Cipla Ltd., 

400 008 Mumbaj, India 
Zloženie: Bacillus coagulans kmeň ATCC 31284 (American Type Cultur Collection), 

vitamín B1 (Tiamín), vitamín B2 (Riboflavín), vitamín B3 (Niacín), vitamín 
B6 (Pyridoxín hydrochlorid) 

Deklarované množstvo buniek: 4x107 CFU v dennej dávke (5ml) 

 
Obrázok 13: Probiotický sirup Nutrolin-B (spracované autorkou) 
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5.2 DNA kontrolných bakteriálnych kmeňov 
V priebehu práce bola ako pozitívna kontrola použitá DNA z probiotického kmeňa: 

• Lactobacillus acidophilus CCDM 476 (10 ng/µl) 
• Lactobacillus casei CCM 4798 (10 ng/µl) 
• Bifidobacterium animalis CCM 4988 (10 ng/µl)  
• Bifidobacterium longum CCM 7952 (10 ng/µl) 
• Bacillus cereus CCM 2010 (10 ng/µl) 

5.3 Pomôcky a prístroje 

• Analytické váhy OHAUS Pioneer (Ohaus, New Jersey, USA) 
• Centrifúga MINI Spin 13 400 min-1 (Eppendorf, Hamburg, Nemecko) 
• Hybridizačná pec Micro Hybridization Incubator 2000 (Sci Gene, Sunnyvale,USA) 
• Laboratórne váhy OHAUS CS 200 (Ohaus, New Jersey, USA) 
• Mikropipety Discovery HTL (PZ HTL, Varšava, Poľsko) 
• Mikrovlnná rúra SMW 2320 (SENCOR, ČR) 
• Zariadenie pre elektroforézu Easy-Cast, model B1 (Owl Scientific, USA) 
• Laboratórne sklo, umelohmotný materiál a ostatné laboratórne pomôcky 
• Thermocycler PTC – 200 (BIO-RAD Lab., USA) 
• Zdroj elektrického napätie pre elektroforézu Enduro 300V (Labnet International, 

Woodbridge, USA) 
• Transluminátor TVR-3121 (Spectroline, Albany, USA) 

 

5.4 Chemikálie 

• Agaróza pre elektroforézu (Serva, Heidelberg, SRN) 
• Destilovaná voda (FCH VUT, Brno, ČR) 
• DNA štandard Malamité (Malamité, Moravské Prusy, ČR) 
• SDS (dodecylsulfát sodný) (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) 
• Ethanol 70% (Penta, Chrudim, ČR) 
• Ethanol 96% (Penta, Chrudim, ČR) 
• EDTA (ethyléndiamíntetraoctová kyselina) (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) 
• Lyzozým (Reanal, Budapešť, Maďarsko) 
• Proteináza K (Serva, Heidelberg, SRN) 
• Tris-báza (Tris-hydroxymethyl-aminomethán) (Serva, Heidelberg, SRN) 
• PEG 6000 (polyethylén glykol) (Penta, Chrudim, ČR) 
• Merkaptoethanol (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) 
• Chloroform- oktanol (PENTA, Praha, ČR) 
• CTAB 

5.5 Roztoky 
 Roztoky boli pripravované podľa skrípt Španovej a Ritticha (2010). [36] 
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5.5.1 Roztoky pre lýziu bakteriálnych buniek 

• 0,5 M EDTA (pH 8,0) 
186,1 g EDTA bolo rozpustených v 800 ml destilovanej vody za stáleho miešania 
na magnetickej miešačke. pH bolo upravené pomocou NaOH na 8,0. Roztok bol 
doplnený do objemu 1 l destilovanou vodou, rozdelený do alikvotných podielov 
a sterilizovaný v autokláve 20 minút pri 121 °C. 

• 1 M Tris-HCl (pH 7,8) 
12,1 g Tris-bázy bolo rozpustených v 80 ml destilovanej vody. Pomocou 
koncentrovanej HCl bolo pH upravené na 7,8. Roztok bol doplnený destilovanou 
vodou do objemu 100 ml a sterilizovaný v autokláve 20 minút pri 121 °C. 

• Lyzačný roztok A 
Roztok bol pripravený zo zásobných roztokov 1 M Tris-HCl (pH 7,8) a 0,5 M 
EDTA (pH 8,0). Bolo zmiešaných 10 ml Tris-HCl (pH 7,8) a 1 ml EDTA (pH 8,0). 
Roztok bol doplnený sterilnou destilovanou vodou do objemu 100 ml. 

• Lyzačný roztok B 
K lyzačnému roztoku A bol pridaný lyzozým na výslednú koncentráciu 3,0 mg/ml. 

• 20% SDS 
20 g SDS bolo rozpustených v 80 ml sterilnej destilovanej vody pri teplote 68 °C. 
Roztok bol doplnený do 100 ml destilovanou vodou. Sterilizácia roztoku nebola 
nutná. Roztok bol uchovaný pri laboratórnej teplote. 

• Proteináza K (1 mg/ml) 
10 g proteinázy K bolo rozpustených v 10 ml sterilnej destilovanej vody. Roztok 
bol rozdelený do alikvótnych podielov a uchovaný pri teplote -20 °C. 

• Roztok CTAB 
• Chloroform- oktanol (24:1) 

5.5.2 Roztoky pre izoláciu DNA magnetickými časticami 

• Magnetické častice Fkol 77 ox P(HEMA-co-GMA) (2 mg/ml) (Ing. D. Horák, CSc., 
ÚMCH AV ČR, Praha) 
Vlastnosti magnetických častíc sú uvedené v Tabuľke 3. 
 

Tabuľka 3: Vlastnosti magnetických častíc 

Častica Polymér Fe (%) Dn 
(µm) Dw PDI -COOH (mM/g) 

Fkol 77 ox P(HEMA-co-GMA) 10,02 2,23 2,42 1,81 0,76 

Index polydisperzity: !"# = %&
%'  

Dn je priemerná veľkosť častice 

Dw je priemerná váha častice 
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5.5.3 Komponenty pre PCR 

• PCR voda (Top-Bio, Praha, ČR) 
• 10xPCR Blue Buffer (Top-Bio, Praha, ČR) 
• Zmes dNTP (10 mM) (Top-Bio, Praha, ČR) 
• Primery (10 pmol/µl) (Generi Biotech, Hradec Králové, ČR) 
• Taq DNA polymeráza 1.1 (1U/µl) (Top-Bio, Praha, ČR) 

5.5.4 Roztoky pre agarózovú gélovú elektroforézu 

• 0,5 x TBE pufor 
54 g Tris-bázy a 27,5 g kyseliny boritej bolo rozpustených v 600 ml destilovanej 
vody. Bolo pridaných 20 ml 0,5 M EDTA (pH 8,0) a roztok bol doplnený  
do 1 000 ml. TBE pufor bol pred použitím 10x nariedený na výslednú koncentráciu 
0,5x. 

• Nanášací pufor Yellow load (6x koncentrovaný) (Top-Bio, Praha, ČR) 
• Fluorescenčné farbivo GoldView (Ecoli, Bratislava, SR) 

5.5.5 DNA štandard použitý pri agarózovej gélovej elektroforéze 
• DNA štandard Malamité 100 bp ladder (Moravské Prusy, ČR)	

Obsahuje fragmenty: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 
bp. 

	
Obrázok 14: DNA štandard (spracované autorkou) 
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5.5.6 Primery pre jednotlivé PCR 
Zoznam použitých primerov je uvedený v Tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Zoznam špecifických primerov pre PCR reakcie 

Špecifickosť 
primeru 

Primer Sekvencia primeru (5´-3´) Veľkosť PCR 
produktu [bp] 

Referencia 

doména  
Bacteria 

F_eub TCC TAC GGG AGG GAG GAG T 466  [39] 
R_eub GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC 

CTG TT 
rod  

Lactobacillus 
F_alllact TGG ATG CCT TGG CAC TAG GA 92 [39, 40] 
R_alllact AAA TCT CCG GAT CAA AGC TTA 

CTT AT 
LbLMA-1 rev CTCAAAACTAAACAAAGTTTC 250 [39, 40] 

R16-1 CTTCTACACACCGCCCGTCA 
rod  

Bifidobacterium 
Pbi F1 CCG GAA TAG CTC 914 [41] 
Pbi R2 GAC VAT GCA CCA CCT GTG A 

rod  
Bacillus 

B-K1/F TCACCAAGGCAACGATGCG 1095 [42] 
B-K1/R1 CGTATTCACCGCGGCATG 

druh  
Lactobacillus 
acidophilus 

Aci16SI ACG TGA ACC AAC AGA TTC AC 
 

750 [43] 

Aci16SII ACT ACC AGG GTA TCT AAT CC 
druh  

Lactobacillus 
casei 

FcaseIS CTA TAA GTA AGC TTT GAT CCG 
GAG ATT T 

132 [43] 

RcaseIS CTT CCT GCG GGT ACT GAG ATG T 
druh  

Bifidobacterium 
animalis 

Pbi F1 GCG CTG GGC TGC TCT GGA AGC 925 [44] 
Ban F2 TGG CGA GCT CAT CGA CAT ACT 

 

6 Metódy 
Uvedené postupy boli robené podľa skrípt Španovej a Ritticha (2010). Niektoré postupy boli 
čiastočne pozmenené podľa odporúčaní doc. RNDr. Aleny Španovej, CSc. [34] 

6.1 Príprava hrubých lyzátov buniek z výrobkov 
6.1.1 Príprava hrubých lyzátov z probiotických kvapiek 
Z výrobku kvapiek BioGaia bol odpipetovaný 1 ml a bunky boli centrifugované pri 14 500 
ot./5 min. Supernatant bol opatrne odobratý a k sedimentu bol pridaný lyzačný roztok B 
(500 µl). Vzorka bola následne rozsuspendovaná a inkubovaná pri laboratórnej teplote 
1 hod. K vzorke bolo pridaných 25 µl 20% SDS a 5 µl proteinázy K (100 µg/ml) a následne 
bola vzorka inkubovaná pri 55 °C do ďalšieho dňa. Hrubý lyzát buniek bol uchovávaný pri 
teplote -20 °C, aby sa predišlo možnej degradácii DNA. 
6.1.2 Príprava hrubých lyzátov z probiotického prášku 
Z výrobku ActiLac bolo vybraté jedno vrecúško (0,5 g), ktorého obsah bol vysypaný do 
Eppendorfovej skúmavky. Následne bolo pridaný 1 ml vody. 
Z výrobku ActiLac bol odpipetovaný 1 ml a bunky boli centrifugované pri 14 500 ot./5 min. 
Supernatant bol opatrne odobratý a k sedimentu bol pridaný lyzačný roztok B (500 µl). 
Vzorka bola následne rozsuspendovaná a inkubovaná pri laboratórnej teplote 1 hod. 
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K vzorke bolo pridaných 25 µl 20% SDS a 5 µl proteinázy K (100 µg/ml) a následne bola 
vzorka inkubovaná pri 55 °C do ďalšieho dňa. Hrubý lyzát buniek bol uchovávaný pri 
teplote -20 °C, aby sa predišlo možnej degradácii DNA. 
6.1.3 Príprava hrubých lyzátov z probiotického sirupu 
Výrobok Nutrolin-B obsahoval probiotiká v práškovej forme. Na obale výrobku bolo 
uvedené, že prášok sa musí pred spotrebovaním nariediť na požadovaný objem (po rysku 
fľašky) a tým sa získa sirup. 
Z výrobku sirupu Nutrolin-B bol odpipetovaný 1 ml a bunky boli centrifugované pri 14 500 
ot./5 min. Supernatant bol opatrne odobratý a k sedimentu bol pridaný lyzačný roztok B 
(500 µl).Vzorka bola následne rozsuspendovaná a inkubovaná pri laboratórnej teplote 1 hod. 
K vzorke bolo pridaných 25 µl 20% SDS a 5 µl proteinázy K (100 µg/ml) a následne bola 
vzorka inkubovaná pri 55 °C do ďalšieho dňa. Hrubý lyzát buniek bol uchovávaný pri 
teplote -20 °C, aby sa predišlo možnej degradácii DNA. 
6.1.4 Príprava hrubého lyzátu buniek z reálnej vzorky čokolády značky Biopron 

Macík 
Z probiotickej čokolády Biopron Macík bolo navážených 0,9 g a bunky boli centrifugované 
pri 14 500 ot./5 min. Supernatant bol opatrne odobratý a k sedimentu bol pridaný lyzačný 
roztok B (500 µl).Vzorka bola inkubovaná pri laboratórnej teplote 1 hodinu. Následne bolo 
pridaných 25 µl 20% SDS a 5 µl proteinázy K (100 µg/ml) a  bola vzorka inkubovaná pri 55 
°C do ďalšieho dňa. Hrubý lyzát buniek bol uchovávaný pri teplote -20 °C, aby sa predišlo 
možnej degradácii DNA. 

6.1.5 Príprava hrubého lyzátu buniek z čokolády Biopron Macík v pufre s CTAB 

• Bolo odvážených 2 krát po 45 mg probiotickej čokolády Biopron Macík. 
• Zvážené vzorky boli premiestnene do 1,5 ml Eppendorfových skúmaviek. 
• Bolo pridaných 500 µl lyzačného roztoku CTAB a 1 µl merkaptoethanolu. 
• Pomocou kopista bola spravená homogenizácia. 
• Následne bolo pridaných ďalších 500 µl lyzačného roztoku CTAB. 
• Vzorky boli inkubované pri 60 °C po dobu 30 minút.  
• Do jednej skúmavky bol pridaný chloroform- oktanol (24:1). 
• Vzorka bola stočená a bola odobraná vodná fáza s DNA. 
• Následne boli vzorky podrobené separácii pomocou magnetických nosičov. 

 

6.2 Izolácia DNA pomocou magnetických mikročastíc z hrubých lyzátov buniek 

• Do Eppendorfových skúmaviek bola namiešaná separačná zmes podľa Tabuľky 5 
alebo Tabuľky 6, pričom bolo dodržané presné poradie jednotlivých komponent. 

• Po zmiešaní všetkých komponent sa zmes 15 minút inkubovala pri laboratórnej 
teplote. 

• Následne bola zmes umiestnená do magnetického separátora, pričom boli magnetické 
častice separované po dobu 15 minút pri laboratórnej teplote. 

• Supernatant bol odobratý do čistej Eppendorfovej skúmavky. K supernatantu bolo 
pridaných 500 µl 70% ethanolu.  
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• Vzorky bola premiešané a  boli separované po dobu 2 minút v magnetickom 
separátore.  

• Bol pridaný ethanol (700 µl) a bola spravená separácia v magnetickom separátori. 
• Ethanol bol odobraný a zvyšný ethanol bol odparený pri laboratórnej teplote. 
• Izolovaná DNA naviazaná na magnetické častice bola eluovaná do 100 µl TE pufru pri 

laboratórnej teplote po dobu 30 minút. 
• Častice boli separované po dobu 2 minút pomocou magnetického separátora a eluát 

obsahujúci DNA bol odobraný do čistých Eppendorfových skúmaviek.  
 

Tabuľka 5: Zloženie separačnej zmesi v objeme 1000 µl (8% PEG) 
Poradie Komponenty Objem (µl) 

1. Sterilná voda 100 
2. 5 M NaCl 400 
3. DNA (lyzát buniek) 100 
4. 40% PEG 6000 200 
5. Magnetický nosič 100 

Tabuľka 6: Zloženie separačnej zmesi v objeme 500 µl (16% PEG) 
Poradie Komponenty Objem (µl) 

1. 5 M NaCl 200 
2. DNA (lyzát buniek) 150 
3. 40% PEG 6000 100 
4. Magnetický nosič 50 

 

6.3 Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie DNA 

• Koncentrácia izolovanej DNA bola meraná spektrofotometricky prístrojom 
NanoPhotometer, pričom ako referenčná vzorka bol použitý TE pufor. 

• Bola meraná absorbancia v rozmedzí vlnových dĺžok 220 – 320 nm. Z hodnoty 
absorbancie A260 bola stanovená koncentrácia DNA a z pomeru A260/A280 bola určená 
čistota DNA. 
 

Tabuľka 7: Výber viečka „lid“ 

Viečko lid 5 lid 10 
Optická dráha 

[nm] 
2 1 

Objem vzorky 
[µl] 

6 – 10 3 - 5 

Merateľný 
rozsah DNA 

[ng/µl] 

7 - 350 14 - 700 
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6.4 Polymerázová reťazová reakcia 
PCR pre doménu Bacteria 
Pre doménu Bacteria bola použitá PCR s primery F eub a R eub. Sekvencia primerov je 
uvedená v Tabuľke 4. 
• Pred použitím boli všetky komponenty rozmrazené, premiešané a scentrifugované. 
• Bolo pripravených 25 µl zmesi pre PCR s matricou DNA zo všetkých vzoriek. Zmes 

pre PCR bola pripravená v boxe, ktorý bol vyžiarený UV lampou. Komponenty pre 
PCR boli zmiešané v poradí uvedenom v Tabuľke 8 do 200 µl Eppenderfových 
skúmaviek. 

• Bola pripravená negatívna kontrola, kde namiesto 1 µl DNA matrice bolo k 24 µl PCR 
zmesi pridaný 1 µl vody pre PCR. 

• Bola pripravená pozitívna kontrola, ktorá obsahovala DNA matricu (10 ng/µl) 
bakteriálneho kmeňa Lactobacillus acidophilus CCDM 476 (10 ng/µl). 

• Vzorky obsahujúce všetky komponenty boli premiešané a po krátkej centrifugácii boli 
umiestnené do termocykleru, na ktorom bol nastavený špecifický amplifikačný 
program podľa Tabuľky 9. 

• Po skončení PCR reakcie bola spravená detekcia produktov PCR pomocou gélovej 
elektroforézy na 1,5% agarózovom géli. 

Tabuľka 8: Komponenty PCR 

Poradie Komponenty Objem (µl) pre PCR 
Bacteria 

1. Voda pre PCR 19,0 
2. 10x reakčný pufor kompletný 2,5 
3. Zmes dNTP (10 mM) 0,5 
4.  Feub primer (10 pmol/µl) 0,5 
5. Reub primer (10 pmol/µl) 0,5 
6. Taq DNA-polymeráza (1U/µl) 1,0 
7. Matrica DNA (10 ng/µl) 1,0 

Tabuľka 9: Podmienky amplifikácie PCR 

Doména Bacteria 
program Lb. HAARMAN 

Doména Bacteria 
program EUBACTER 

94 °C 5 min 94 °C 5 min 
94 °C 30 s 94 °C 30 s 
56 °C 30 s 55 °C 30 s 
72 °C 1 min 72 °C 1 min 

30 cyklov 30 cyklov 
72 °C 5 min 72 °C 5 min 

 

6.4.1 Rodovo špecifická PCR- rod Lactobacillus  
Pre rodovo špecifické PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna 
kontrola bol použitý kmeň L.acidophilus CCM 476 (10 ng/µl). Použité primery sú uvedené 
v Tabuľke 4. V Tabuľke 10 je uvedené zloženie PCR zmesi a v Tabuľke 11 sú uvedené 
amplifikačné programy. 
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Tabuľka 10: Zloženie PCR zmesí pre rodovo špecifické PCR pre rod Lactobacillus 

 

Tabuľka 11: Podmienky amplifikácie DNA pre rod Lactobacillus 

Lactobacillus 
program LBC HAARMAN (92 bp) 

Lactobacillus 
program DUBERNET (250 bp) 

94 °C 5 min 95 °C 5 min 
94 °C 30 s 95 °C 30 s 
56 °C 30 s 55 °C 30 s 
72 °C 1 min 72 °C 30 s 

30 cyklov 30 cyklov 
72 °C 5 min 72 °C 30  

6.4.2 Rodovo špecifická PCR- Bifidobacterium s primermi Pbi F1 a Pbi R2 
Pre rodovo špecifickú PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna 
kontrola bol použitý kmeň Bifidobacterium animalis CCM 4988 (10 ng/µl) a Bifidobacterium 
longum CCM 7952 (10 ng/µl). Použité primery sú uvedené v Tabuľke 4. V Tabuľke 12 je 
uvedené zloženie PCR zmesi a v Tabuľke 13 je uvedený amplifikačný program. 

Tabuľka 12: Zloženie PCR zmesi pre rodovo špecifickú PCR pre rod Bifidobacterium 

Poradie Komponenty Objem (µl) pre PCR 
Bifidobacterium (914 bp) 

1. Voda pre PCR 19,0 18,0 
2. 10x reakčný pufor kompletný 2,5 2,5 
3. Zmes dNTP (10 mM) 0,5 0,5 
4.  Pbi F1 primer (10 pmol/µl) 0,5 0,5 
5. Pbi R2 primer (10 pmol/µl) 0,5 0,5 
6. Taq DNA-polymeráza (1U/µl) 1,0 1,0 
7. Matrica DNA (10 ng/µl) 1,0 2,0 

 

 

 

Poradie Komponenty Objem (µl) pre PCR 
92 bp 250 bp 

1. Voda pre PCR 19,0 18,0 
2. 10x reakčný pufor kompletný 2,5 2,5 
3. Chlorid horečnatý  - 1,0 
4. Zmes dNTP (10 mM) 0,5 0,5 

5.  F alllact primery 
(10 pmol/µl) 

LbLMA 1 rev 
(10 pmol/µl) 0,5 0,5 

6. R alllact primery 
(10 pmol/µl) 

R16-1  
(10 pmol/µl) 0,5 0,5 

7. Taq DNA-polymeráza (1U/µl) 1,0 1,0 
8. Matrica DNA (10 ng/µl) 1,0 1,0 
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Tabuľka 13: Podmienky amplifikácie DNA pre rod Bifidobacterium 

Bifidobacterium 
program  

94 °C 5 min 30 cyklov 
94 °C 1 min 
55 °C 1 min 
72 °C 2 min 
72 °C 10 min 

 

6.4.3 Rodovo špecifická PCR- Bacillus s primermi B-K1/F1 a B-K1/R1 

• Pre rodovo špecifickú PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna 
kontrola bol použitý kmeň Bacillus cereus CCM 2010 (10 ng/µl). Použité primery sú uvedené 
v Tabuľke 4. V Tabuľke 14 je uvedené zloženie PCR zmesi a v Tabuľke 15 je uvedený 
amplifikačný program. 

Tabuľka 14: Zloženie PCR zmesi pre rodovo špecifickú PCR pre rod Bacillus 

Poradie Komponenty Objem (µl) pre PCR 
Bacillus 

1. Voda pre PCR 15,5 
2. 10x reakčný pufor kompletný 2,5 
3. Zmes dNTP (10 mM) 1,0 
4.  Feub primer (10 pmol/µl) 1,0 
5. Reub primer (10 pmol/µl) 1,0 
6. Taq DNA-polymeráza (1U/µl) 2,0 
7. Matrica DNA (10 ng/µl) 2,0 

 

Tabuľka 15: Podmienky amplifikácie DNA pre rod Bacillus 

Bacillus 
program  

95 °C 5 min 30 cyklov 
95 °C 1 min 
63 °C 1 min 
72 °C 2 min 
72 °C 10 min 
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6.4.4 Druhovo špecifická PCR 
V práci boli vykonané tieto druhovo špecifické PCR- PCR pre druh Lactobacillus acidophilus 
s primermi FcaseIS a RcaseIS, Lactobacillus casei s primermi Acil6SI a 16SII 
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis s primermi Pbi F1 a Ban F2. Použité primery na 
druhovo špecifickú PCR sú uvedené v Tabuľke 4, zloženie PCR zmesí je v Tabuľke 16 
a použité programy sú uvedené v Tabuľke 17. 

Tabuľka 16: Zloženie PCR zmesi pre druhovo špecifickú PCR. Objemy sú uvedené v µl. 

Poradie Komponenty FcaseIS, 
RcaseIS 

Acil6SI, 16SII Pbi F1, Ban F2 

1. Voda pre PCR 13,5 17,0 18,0 
2. 10x reakčný pufor kompletný 2,5 2,5 2,5 
3. Zmes dNTP (10 mM) 1,0 0,5 0,5 
4. 5´primery (10 pmol/µl) 1,0 0,5 0,5 
5. 3´primery (10 pmol/µl) 1,0 0,5 0,5 
6. Taq DNA-polymeráza (1U/µl) 1,0 1,0 1,0 
7. Matrica DNA (10 ng/µl) 3,0 3,0 2,0 

 
Tabuľka 17: Podmienky amplifikácie DNA pre jednotlivé druhy 

Lactobacillus casei Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium animalis 
94 °C 5 min 94 °C 5 min 94 °C 5 min 
94 °C 45 s 94 °C 30 s 94 °C 30 s 
55°C 45 s 58 °C 30 s 55 °C 30 s 
72 °C 1 min 72 °C 1 min 72 °C 1 min 

30 cyklov 30 cyklov 35 cyklov 
72 °C 5 min 72 °C 5 min 72 °C 5 min 

 

6.5 Detekcia produktov PCR pomocou agarózovej gélovej elektroforézy 

• Do Erlenmeyerovej banky bol pripravený 1,5% agarózový gél z 0,75 g agarózy 
a 50 ml 0,5x TBE pufru. Zmes bola dôkladne rozvarená v mikrovlnnej rúre, po 
vychladnutí na 60 °C bolo k zmesi pridaných 2,5 µl fluorescenčného farbiva 
GoldView. 

• Zmes bola naliata do vaničky s hrebeňom, kde bola ponechaná 30 minút na stuhnutie. 
Po stuhnutí bol hrebeň opatrne odobratý. 

• Produkty PCR boli premiešané a krátko scentrifugované. Ku každému produktu PCR 
(20 µl) bolo pridaných 5 µl nanášacieho pufru. 

• Do komory gélu bolo nanesených vždy 20 µl zmesi produktu PCR a nanášacieho 
pufru. Do jednej komory bolo nanesených 5 µl štandardu (100 bp rebríček). 

• Vanička s gélom bola vložená do elektroforetickej vane a prevrstvená 0,5x TBE 
pufrom. 

• Elektroforéza prebiehala pri napätí 80V asi 2,5 hodiny. 
• Po skončení elektroforézy bol gél pozorovaný na transluminátore v UV svetle. 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Príprava hrubých lyzátov buniek 
Podľa postupov uvedených v kapitole 6.1. boli pripravené hrubé lyzáty buniek 
v analyzovaných výrobkoch, ktoré boli použité na izoláciu DNA magnetickými časticami. 
Z čokolády Biopron Macík boli pripravené lyzáty buniek viacerými spôsobmi. Pri použití 
lyzačného roztoku s CTAB bolo testované následné pridanie chloroform- oktanolu k lyzátu 
buniek. 
 
→Hrubé lyzáty buniek boli použité pre izoláciu DNA magnetickými časticami. 

7.2 Izolácia DNA pomocou magnetických častíc z výživových doplnkov pre deti 
Izolácia DNA z hrubých lyzátov buniek bola robená z výživových doplnkov pre deti, 
konkrétne z probiotických kvapiek BioGaia, probiotického prášku ActiLac,z probiotického 
sirupu Nutrolin-B a z probiotickej čokolády Biopron Macík. 

 
Izolácia DNA z hrubých lyzátov buniek z uvedených výrobkov bola spravená metódou 

izolácie DNA pomocou magnetických častíc Fkol 77 ox, ktorej postup je uvedený v kapitole 
6.2. 

 
→Bola izolovaná DNA, ktorá bola zmeraná spektrofotometricky. 

7.3 Spektrofotometrické stanovenie čistoty a koncentrácie DNA 
U vzoriek probiotických kvapiek BioGaia, probiotického prášku ActiLac ,u probiotického 
sirupu Nutrolin-B a u probiotickej čokolády Biopron Macík bola spektrofotometricky 
stanovená zmeraná absorbancia v rozmedzí vlnových dĺžok 220 – 320 nm a bola stanovená 
koncentrácia a čistota DNA, podľa postupu uvedeného v kapitole 6. 3. Výsledky 
spektrofotometrického stanovenia sú uvedené v Tabuľke 18. 

Tabuľka 18: Spektrofotometrické stanovenie DNA izolovanej z hrubých lyzátov buniek 
probiotických výrobkov 

Výrobok Metóda 
prípravy 
hrubých 

lyzátov buniek 

Prídavok 
chloroformu 

A230 A260 A280 A320 A260/A280 c 
[ng/µl] 

Biopron 
Macík 

 Pufor s CTAB + 0,048 0,038 0,024 0,018 0,68 4,9 
- 0,072 0,053 0,031 0,022 0,68 15,4 

Roztok B s 
lysozýmom 

 0,626 0,468 0,383 0,243 1,607 113,0 
0,731 0,501 0,403 0,289 1,614 152,0 

BioGaia  0,052 0,048 0,041 0,012 1,241 18,0 
0,064 0,051 0,045 0,017 1,133 17,3 

ActiLac 
Baby 

0,050 0,048 0,048 0,026 1,000 11,0 
0,047 0,042 0,039 0,025 1,091 9,8 

Nutrolin-B 0,084 0,053 0,038 0,007 1,484 23,0 
0,071 0,048 0,036 0,005 2,306 41,5 
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→DNA bola izolovaná zo všetkých výrobkov v rôznej koncentrácii, najviac z výrobku 
Biopron Macík a najmenej z výrobku ActiLac Baby. DNA bola znečistená proteínmi.  

8 Polymerázová reťazová reakcia 
Vzorky DNA boli nariedené na koncentráciu 10 ng/µl a 1 ng/µl. Vzorky boli pripravené na 
použitie pre amplifikáciu v PCR. Amplifikované boli aj vzorky DNA, ktoré neboli nariedené. 

8.1 Polymerázová reťazová reakcia pre doménu Bacteria 
Prítomnosť bakteriálnej DNA bola overená metódou PCR s primérmi špecifickými pre 
doménu Bacteria podľa programu EUBACTER a Lb.HAARMAN. Program Lb.HAARMAN 
a EUBACTER boli použité na amplifikáciu DNA z hrubých lyzátov buniek, ktoré boli 
pripravené podľa kapitoly 6.1.. Výsledky PCR pre pozitívnu a negatívnu kontrolu a DNA 
izolovaná z výrobku Biopron Macík sú uvedené na Obrázku 15 a na Obrázku 16, z výrobku 
BioGaia na Obrázku 17, z výrobku Nutrolin-B na Obrázku 18 a z výrobku ActiLac Baby na 
Obrázku 19. Ako pozitívna kontrola bola použitá DNA bakteriálneho kmeňa Lactobacillus 
acidophilus CCDM 476.  
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Obrázok 15:Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre doménu 
Bacteria. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F eub a R eub, 
špecifické pre doménu Bacteria (466 bp). 

 

Beh 

Metóda 
prípravy 
hrubého 

lyzátu 

DNA z 
výrobku 

Prídavok 
chloroformu 

Množstvo 
DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia 
produktu 

PCR 

1 

Pufor s CTAB 

 Negatívna kontrola - - 

2 
Biopron 
Macík 

- 
1 ng/µl  

1,0 - 

3 - 
10 ng/µl 

10,0 - 

4 - 15,4 + 
5  DNA štandard 5,0  
6  Pozitívna kontrola 10,0 ++ 

7 
Biopron 
Macík 

+ 
1 ng/µl 

1,0 + 

8 + 
10 ng/µl 

10,0 ++ 

9 +  4,9 - 
+/- v stĺpci prídavok chloroformu označuje obsah chloroformu vo vzorke (+) alebo vzorku 
bez obsahu chloroformu (-) 
+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
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→Z reálnej vzorky čokolády Biopron Macík bola izolovaná DNA pre PCR, keď boli 
k izolácii DNA použité hrubé lyzáty buniek pripravené v CTAB pufri s prídavkom 
chloroformu. Produkty PCR boli slabej intenzity. Pre amplifikáciu DNA boli preukázané 
špecifické produkty PCR pre doménu Bacteria. Na amplifikáciu bol použitý program 
EUBACTER. Produkty PCR boli v rôznej intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na silnú 
detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná. U výrobku Biopron Macík 
bola DNA izolovaná pomocou magnetických častíc. Časť vzoriek obsahovala chloroform 
a časť vzoriek neobsahovala chloroform. Vzorky obsahujúce chloroform a vzorky, ktoré 
chloroform neobsahovali boli nariedené na 10 ng/µl a 1 ng/µl. Vzorka s probiotickou 
čokoládou, ktorá obsahovala chloroform a nebola nariedená, nebola detekovaná, čo mohlo 
byť spôsobené nízkou koncentráciou DNA. Zo vzorky čokolády, z ktorej boli pripravené 
hrubé lyzáty ošetrené prípravkom chloroformu bola izolovaná DNA, ktorá bola amplifikovaná 
v PCR. Detekcia produktov PCR bola slabá.  
 
Obrázok 16:Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre doménu 
Bacteria. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F eub a R eub, 
špecifické pre doménu Bacteria (466 bp).  
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Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Biopron Macík 4,43 + 
2 3,29 - 
3 Pozitívna kontrola 10,0 ++ 
4 DNA štandard 5,0  
5 Negatívna kontrola - - 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Z reálnej vzorky čokolády Biopron Macík bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. 
Po amplifikácii DNA boli preukázané špecifické produkty PCR pre doménu Bacteria. 
Produkty PCR boli slabej intenzity. Na amplifikáciu bol použitý program Lb.HAARMAN. 
Pozitívna kontrola poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola 
detekovaná.  
 
Obrázok 17:Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre doménu 
Bacteria. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F eub a R eub, 
špecifické pre doménu Bacteria (466 bp). 

	

Beh DNA z výrobku 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Negatívna kontrola - - 
2 Pozitívna kontrola 10,0 ++ 
3 DNA štandard 5,0  
4 BioGaia 

 
27,78 ++ 

5 28,90 ++ 
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+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Z výrobku BioGaia bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA 
boli preukázané špecifické produkty PCR pre doménu Bacteria. Produkty PCR boli silnej 
intenzity. Pozitívna kontrola poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola 
nebola detekovaná.  
Obrázok 18: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre doménu 
Bacteria. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F eub a R eub, 
špecifické pre doménu Bacteria (466 bp). 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
2 DNA štandard 5,0  
3 Negatívna kontrola - - 
4 Nutrolin-B 21,74 +++ 
5 12,05 +++ 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
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- nedetekovaný produkt 
→Z probiotického sirupu pre deti Nutrolin-B bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. 
Po amplifikácii DNA boli preukázané špecifické produkty PCR pre doménu Bacteria. 
Pozitívna kontrola sa amplifikovala v PCR za vzniku produktov PCR silnej intenzity, 
v negatívnej kontrole neboli špecifické produkty PCR preukázané.  
 
 
Obrázok 19: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre doménu 
Bacteria. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F eub a R eub, 
špecifické pre doménu Bacteria (466 bp). 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 ActiLac  45,46 + 
2 51,02 ++ 
3 DNA štandard 5,0  
4 Negatívna kontrola - - 
5 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
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→Z výrobku ActiLac Baby bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Pre amplifikáciu 
DNA boli preukázané špecifické produkty PCR pre doménu Bacteria. Na amplifikáciu bol 
použitý program Lb.HAARMAN. Produkty PCR boli v rovnakej intenzite. Pozitívna kontrola 
poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná.  
 

8.1.1 Polymerázová reťazová reakcia pre rod Lactobacillus 

S cieľom preukázať vo výrobkoch prítomnosť baktérií rodu Lactobacillus boli spravené dve 
rôzne rodovo špecifické PCR s dvomi sadami primerov, boli použité primery F_alllact 
a R_alllact, LbLMA 1 rev a R16-1- viz Tabuľka 4. Pre rodovo špecifickú PCR bola použitá 
DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna kontrola bola použitá DNA kmeňa 
Lactobacillus acidophilus CCDM 476 (10 ng/µl). Výsledky agarózovej gélovej elektroforézy 
produktov PCR na 1,5% géle sú uvedené na Obrázku 20 a na Obrázku 21. 

 

Obrázok 20: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre rod 
Lactobacillus. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery F_alllact 
a R_alllact o veľkosti 92 bp, špecifické pre rod Lactobacillus . 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 BioGaia 27,78 +++ 
2 28,90 +++ 
3 ActiLac 45,46 +++ 
4 51,02 +++ 
5 Negatívna kontrola - - 
6 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
7 DNA štandard 5,0  

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
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→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA boli preukázané 
špecifické produkty PCR rod Lactobacillus. Na amplifikáciu bol použitý program 
LBC.HAARMAN. Produkty PCR boli v rovnakej intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na 
silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná.  
 

Obrázok 21: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických  

pre rod Lactobacillus. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery LbLMA 
rev 1 a R16-1 o veľkosti 250 bp, špecifické pre rod Lactobacillus . 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 DNA štandard 5,0  
2 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
3 Negatívna kontrola - - 
4 BioGaia 27,78 ++ 
5 28,90 ++ 
6 ActiLac 45,46 ++ 
7 51,02 + 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA boli preukázané 
špecifické produkty PCR rod Lactobacillus. Na amplifikáciu bol použitý program 
DUBERNET. Produkty PCR boli v rovnakej intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na silnú 
detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná.  
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8.1.2 Polymerázová reťazová reakcia pre rod Bifidobacterium 

S cieľom preukázať prítomnosť baktérií rodu Bifidobacterium bola spravená rodovo 
špecifická PCR, na ktorú boli použité primery Pbi F1 a Pbi R2- viz Tabuľka 4. Pre rodovo 
špecifickú PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna kontrola bola 
použitá DNA kmeňa Bifidobacterium animalis CCM 4988 (10 ng/µl) a Bifidobacterium 
longum CCM 7952 (10 ng/µl). Výsledky agarózovej gélovej elektroforézy produktov PCR na 
1,5% géle sú uvedené na Obrázku 22 a na Obrázku 23. 

Obrázok 22: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre rod 
Bididobacterium. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery Pbi F1 a Pbi 
R2 o veľkosti 914 bp, špecifické pre rod Bifidobacterium. 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Biopron Macík  
(1 µl DNA) 

4,43 +++ 
2 3,29 +++ 
3 Biopron Macík  

(2 µl DNA) 
4,43 +++ 

4 3,29 +++ 

5 Pozitívna kontrola 
Bifidobacterium longum 

10,0 ++ 

6 DNA štandard 5,0  

7 Pozitívna kontrola 
Bifidobacterium animalis 

10,0 ++ 

8 Negatívna kontrola - - 
+++ silná detekcia 
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++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA boli preukázané vo 
výrobku Biopron Macík špecifické produkty PCR rod Bifidobacterium. Na amplifikáciu bol 
použitý program podľa Roycea. Produkty PCR boli v rovnakej intenzite. Pozitívna kontrola 
poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná.  
 
Obrázok 23: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre rod 
Bididobacterium. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery Pbi F1 a Pbi 
R2 o veľkosti 914 bp, špecifické pre rod Bifidobacterium. 

 

Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Pozitívna kontrola 
Bifidobacterium longum 

10,0 ++ 

2 DNA štandard 5,0  

3 Pozitívna kontrola 
Bifidobacterium animalis 

10,0 ++ 

4 Negatívna kontrola - - 
5 ActiLac Baby 

(1 µl DNA) 
45,46 +++ 

6 51,02 +++ 
7 ActiLac Baby 

(2 µl DNA) 
45,46 +++ 

8 51,02 +++ 
+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
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+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA izolovanej 
z výrobku ActiLac Baby boli preukázané špecifické produkty PCR rod Bifidobacterium. Na 
amplifikáciu bol použitý program podľa Roycea. Produkty PCR boli v rovnakej intenzite. 
Pozitívna kontrola poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola 
detekovaná.  
 

8.1.3 Polymerázová reťazová reakcia pre rod Bacillus 

• S cieľom preukázať prítomnosť baktérií rodu Bacillus vo výrobku Nutrolin-B bola 
spravená rodovo špecifická PCR, na ktorú boli použité primery B-K1/F a B-K1/R1- viz 
Tabuľka 4. Pre rodovo špecifickú PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako 
pozitívna kontrola bola použitá DNA kmeňa Bacillus cereus CCM 2010 (10 ng/µl). Výsledky 
agarózovej gélovej elektroforézy produktov PCR na 1,5% géle sú uvedené na Obrázku 24. 

 

Obrázok 24: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre rod Bacillus. 
Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery B-K1/F a B-K1/R1 o veľkosti 
1095 bp, špecifické pre rod Bacillus. 
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Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Nutrolin-B  21,74 +++ 
2 Negatívna kontrola - - 
3 DNA štandard  5,0  
4 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA boli vo výrobku 
Nutrolin-B preukázané špecifické produkty PCR rod Bacillus. Produkty PCR boli v rovnakej 
intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na silnú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola 
nebola detekovaná.  

8.1.4 Polymerázová reťazová reakcia pre druh Lactobacillus acidophilus 

S cieľom preukázať prítomnosť baktérií druhu Lactobacillus acidophilus vo výrobku ActiLac 
Baby bola spravená druhovo špecifická PCR, na ktorú boli použité primery 
Aci16SIa Aci16SII- viz Tabuľka 4. Pre druhovo špecifickú PCR bola použitá DNA 
s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna kontrola bola použitá DNA kmeňa Lactobacillus 
acidophilus (10 ng/µl). Výsledky agarózovej gélovej elektroforézy produktov PCR na 1,5% 
géle sú uvedené na Obrázku 25. 

 

Obrázok 25: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR o veľkosti 750 bp špecifických 
pre druh Lactobacillus acidophilus. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité 
primery Aci16SI a Aci16SIIo veľkosti 750 bp, špecifické pre druh Lactobacillus acidophilus. 
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Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 DNA štandard  5,0 +++ 
2 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
3 Negatívna kontrola  - - 
4 ActiLac Baby 45,46 +++ 
5 51,02 +++ 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA boli vo výrobku 
ActiLac Baby preukázané špecifické produkty PCR druh Lactobacillus acidophilus. Produkty 
PCR boli v rovnakej intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na silnú detekciu produktu PCR a 
negatívna kontrola nebola detekovaná.  

8.1.5 Polymerázová reťazová reakcia pre druh Lactobacillus casei 

• S cieľom preukázať prítomnosť baktérií druhu Lactobacillus casei bola spravená 
druhovo špecifická PCR, na ktorú boli použité primery FcaseIS a RcaseIS- viz Tabuľka 4. Pre 
druhovo špecifickú PCR bola použitá DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna kontrola 
bola použitá DNA Lactobacillus casei CCM 4798 (10 ng/µl). Výsledky agarózovej gélovej 
elektroforézy produktov PCR na 1,5% géle sú uvedené na Obrázku 26. 

 

Obrázok 26: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR špecifických pre druh 
Lactobacillus casei. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité primery FcaseIS 
a RcaseIS o veľkosti 132 bp, špecifické pre druh Lactobacillus casei. 
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Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 DNA štandard  5,0 +++ 
2 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
3 Negatívna kontrola  - - 
4 ActiLac Baby 51,02 - 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Pre amplifikáciu DNA boli preukázané 
špecifické produkty PCR druh Lactobacillus casei. Produkty PCR boli v rôznej intenzite. 
Pozitívna kontrola poukázala na slabú detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola 
detekovaná.  

8.1.6 Polymerázová reťazová reakcia pre druh Bifidobacterium animalis 

S cieľom preukázať prítomnosť baktérií druhu Bifidobacterium animalis subsp. lactis vo 
výrobkoch Biopron Macík a ActiLac Baby bola spravená druhovo špecifická PCR, na ktorú 
boli použité primery Pbi F1 a Ban F2- viz Tabuľka 2. Pre rodovo špecifickú PCR bola použitá 
DNA s koncentráciou 10 ng/µl. Ako pozitívna kontrola bola použitá DNA kmeňa 
Bifidobacterium animalis (10 ng/µl). Výsledky agarózovej gélovej elektroforézy produktov 
PCR na 1,5% géle sú uvedené na Obrázku 27. 

 

Obrázok 27: Agarózová gélová elektroforéza produktov PCR o veľkosti 925 bp špecifických 
pre druh Bididobacterium animalis. Detekcia produktu PCR- na amplifikáciu boli využité 
primery Pbi F1 a Ban F2 o veľkosti 925 bp, špecifické pre druh Bifidobacterium animalis. 
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Beh DNA 
Množstvo DNA na 

PCR  
[ng/µl] 

Detekcia produktu 
PCR 

1 Biopron Macík  4,43 ++ 
2 ActiLac Baby 51,02 +++ 
3 Pozitívna kontrola 10,0 +++ 
4 DNA štandard 5,0  
5 Negatívna kontrola - - 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→Bola izolovaná DNA v kvalite vhodnej pre PCR. Po amplifikácii DNA z výrobkov Biopron 
Macík a ActiLac Baby boli preukázané špecifické produkty PCR druh Bifidobacterium 
animalis. Produkty PCR boli v rôznej intenzite. Pozitívna kontrola poukázala na silnú 
detekciu produktu PCR a negatívna kontrola nebola detekovaná. 
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8.2 Súhrn výsledkov 
V Tabuľke 18 je uvedený súhrn výsledkov PCR získaných po amplifikáciách DNA 
izolovaných zo 4 rôznych doplnkov stravy pre deti, ktoré obsahujú probiotiká. 
 

Tabuľka 19: Súhrn výsledkov amplifikácií pomocou PCR 
 Výrobok Metóda 

prípravy 
hrubého lyzátu 

Detekcia špecifických 
produktov PCR 

doména Bacteria 
F_eub, R_eub 

(466 bp) 

Biopron Macík Pufor s CTAB 1 ng/µl  
- 

10 ng/µl 
- 

neriedené 
+ 

1 ng/µl 
+ 

10 ng/µl 
+ 

neriedené 
- 

Roztok B s 
lysozýmom 

+ 
BioGaia  + 

Nutrolin-B + 
ActiLac Baby + 

rod Lactobacillus 
F_alllact, R_alllact  

(92 bp) 
LbLMA-1 rev, R16-1  

(250 bp) 

BioGaia + 
+ 

ActiLac Baby + 
+ 

rod Bifidobacterium 
Pbi F1, Pbi R2 

(914 bp) 

Biopron Macík + 

ActiLac Baby + 

rod Bacillus 
B-K1/F, B-K1/R1 

(1095 bp) 

Nutrolin-B + 

druh Lactobacillus 
acidophilus 

Aci16SI, Aci16SII 
(750 bp) 

ActiLac Baby + 

druh Lactobacillus 
casei 

FcaseIS, RcaseIS 
(132 bp) 

ActiLac Baby - 

druh Bifidobacterium Biopron Macík + 
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animalis 
Pbi F1, Ban F2 

(925 bp) 

ActiLac Baby + 

+++ silná detekcia 
++ zreteľná detekcia 
+ slabá detekcia 
- nedetekovaný produkt 
→V analyzovaných výrobkoch boli preukázané probiotické druhy mikroorganizmov 
deklarovaných výrobcom s výnimkou druhu L.casei vo výrobku ActiLac Baby. 
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9 DISKUSIA 

9.1 Izolácia DNA z výživových doplnkov pre deti 
Zo štyroch výživových doplnkov pre deti (BioGaia, Biopron Macík, ActiLac a Nutrolin-B) 
boli pripravené hrubé lyzáty podľa kapitoly 6.1. Boli vybrané výrobky pripravené v rôznej 
forme (čokoláda, sirup, prášok, kvapky 
 

Z hrubých lyzátov buniek bola izolovaná DNA pomocou magnetických častíc Fkol 77 ox 
P(HEMA-co-GMA). [38] 
 

Na zistenie koncentrácie a čistoty nukleových kyselín bola zmeraná absorbancia na 
NanoPhotometre v rozmedzí vlnových dĺžok 230-320 nm. Čistota DNA bola stanovená 
z pomeru absorbancií A260nm/A280nm. Tento pomer by sa mal pohybovať medzi 1,8 až 2,0. Ak 
je tento pomer menší ako 1,8, vzorka obsahuje proteíny. Ak je tento pomer väčší ako 2,0, 
vzorka obsahuje RNA. [34]  

DNA bola izolovaná v dvoch opakovaniach. Pomer izolovanej DNA pomocou 
magnetických častíc bol u výrobku BioGaia 1,241 a 1,133, u  výrobkuy ActiLac bol tento 
pomer 1,000 a 1,091, u výrobku Nutrolin-B bol tento pomer 1,484 a 2,306, u výrobku 
Biopron Macík bol tento pomer 1,607 a 1,614. Tento pomer izolovanej DNA pomocou 
priamej homogenizácie bol u výrobku Biopron Macík 0,68 a 0,68. Z výsledkov merania 
vyplýva, že vzorky DNA obsahovali množstvo proteínov. Pre amplifikáciu v PCR bola DNA 
nariedená na 10 ng/µl a 1 ng/µl. Tak boli nariedené aj proteíny, ktoré by inak mohli 
interferovať v PCR.  
 

Koncentrácia DNA bola stanovená z hodnoty A260nm. Koncentrácia DNA izolovanej z 
probiotických kvapiek BioGaia bola v rozmedzí 17,3 – 18,0 ng/µl, z probiotického prášku 
ActiLac bola v rozmedzí 9,8 – 11,0 ng/µl, z probiotického sirupu bola v rozmedzí 23,0 – 41,5 
ng/µl, z probiotickej čokolády Biopron Macík bola v rozmedzí 113,0 – 152,0 ng/µl. 
Koncentrácia DNA izolovanej homogenizáciou v CTAB pufre z probiotickej čokolády 
Biopron Macík pohybovala v rozmedzí 4,9 ng/µl bez obsahu chloroformu až po 15,4 ng/µl 
s prídavkom chloroformu. 
 

Z výsledkov vyplýva, že koncentrácia DNA má veľké rozmedzie (od 4,9 po 152,0) a bola 
vyizolovaná v koncentrácii vyhovujúcej PCR. 
 

9.2 Dôkaz amplifikácie DNA pomocou PCR špecifickej pre baktérie 
DNA izolovaná v kvalite vhodnej pre PCR a prítomnosť bakteriálnej DNA bola preukázaná 
v doplnkoch stravy pre deti pomocou PCR pre doménu Bacteria so špecifickými primérmi F-
eub a R-eub podľa programu EUBACTER a podľa programu Lb.HAARMAN. [39] Po 
amplifikácii boli agarózovou gélovou elektroforézou na 1,5% agarózovom géli detekované 
špecifické produkty PCR, ktoré mali rôznu intenzitu a mali veľkosť 466 bp. Rôzna intenzita 
produktov PCR sa dá vysvetliť rôznym množstvom DNA v použitej zmesi PCR.  
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Po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík boli produkty PCR slabo 
detekované. Táto slabá detekcia mohla byť spôsobená nízkym množstvom DNA v zmesi pre 
PCR. DNA izolovaná z probiotickej čokolády vyčistená chloroformom, dávala po 
amplifikácii v PCR zreteľne detekované produkty PCR. Negatívna kontrola sa v PCR 
neamplifikovala.  

V ostatných doplnkoch stravy bola DNA amplifikovaná pomocou PCR zreteľne 
detekovaná. Pozitívna kontrola poukázala detekciu produktov vysokej intenzity a negatívna 
kontrola nebola v PCR amplifikovaná. [39] 

Na Obrázku 16 je v prvom behu zreteľne vidieť detekciu produktu PCR o veľkosti 466 
bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík. V druhom behu nebol 
špecifický produkt PCR po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík 
detekovaný. Súvisí to zrejme s množstvom DNA v zmesi pre PCR alebo chybu pri príprave 
zmesi na PCR. 
 

Na Obrázku 17 po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku BioGaia zreteľne detekovaný 
produkt PCR o veľkosti 466 bp. 
 

Na Obrázku 18 je v štvrtom a piatom behu zreteľne vidieť detekciu produktov PCR 
o veľkosti 466 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Nutrolin-B. 

 
Na Obrázku 19 v prvom a druhom behu boli zreteľne detekované produkty PCR 

o veľkosti 466 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac. 
 
Z hore uvedených výsledkov vyplýva, že všetky obsahovali bakteriálnu DNA. 

9.3 Rodovo špecifická PCR 

9.3.1 Rodovo špecifická PCR- rod Lactobacillus 
Pre identifikáciu mikroorganizmov rodu Lactobacillus bola využitá PCR s primerami 
špecifickými pre rod Lactobacillus. Boli použité dve rôzne PCR, ktoré sa odlišovali 
použitými primermi a dĺžkou amplifikovanej DNA. Boli použité dva druhy primerov 
špecifických pre rod Lactobacillus-primery F_alllact a R_alllact (92 bp) a LbLMA-1 rev 
a R16-1 (250 bp). [39,40] 

Po spravení PCR boli podľa očakávaní preukázané amplikóny špecifické pre rod 
Lactobacillus o veľkosti 92 bp a 250 bp v dvoch testovaných výrobkoch pre deti (BioGaia 
a ActiLac Baby). 

Na Obrázku 20 v prvom a druhom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 
92 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku BioGaia a v treťom a štvrtom behu boli 
silne detekované produkty PCR o veľkosti 92 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku 
ActiLac Baby.  

Na Obrázku 21 v štvrtom a piatom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 
250 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku BioGaia a v šiestom boli zreteľne 
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detekované produkty PCR o veľkosti 250 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku 
ActiLac Baby. 

 

Z týchto výsledkov vyplýva, že výrobky BioGaia a ActiLac Baby obsahovali baktérie 
rodu Lactobacillus. 

9.3.2 Rodovo špecifická PCR- rod Bifidobacterium 
Pre zaradenie prítomných mikroorganizmov do rodu Bidifobacterium bola využitá PCR 
s primerami špecifickými pre rod Bifidobacterium- primery Pbi F1 a Pbi R2 (914 bp). [41] 

Po spravení PCR boli preukázané amplikóny špecifické pre rod Bifidobacterium 
o veľkosti 914 bp v dvoch testovaných výrobkoch pre deti (Biopron Macík a ActiLac Baby). 

Na Obrázku 22 v prvom a druhom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 
914 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík (1 µl DNA) a v treťom 
a štvrtom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 914 bp po amplifikácii DNA 
izolovanej z výrobku Biopron Macík (2 µl DNA). 

Na Obrázku 23 v piatom až ôsmom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 
914 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac Baby (1 a 2 µl DNA). 

 
Z týchto výsledkov vyplýva, že výrobky Biopron Macík a ActiLac Baby obsahovali 

baktérie rodu Bifidobacterium. 

9.3.3 Rodovo špecifická PCR- rod Bacillus 
Pre zaradenie prítomných mikroorganizmov do rodu Bacillus bola využitá PCR s primerami 
špecifickými pre rod Bacillus- primery B-K1/F a B-K1/R1 (1095 bp). [42] 

Po spravení PCR boli preukázané amplikóny špecifické pre rod Bacillus o veľkosti 1095 
bp v jednom testovanom výrobku (Nutrolin-B). 

Na Obrázku 24 v prvom behu bol silne detekovaný produkt PCR o veľkosti 1095 bp po 
amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Nutrolin-B. 

9.4 Druhovo špecifická PCR 
Pre druhovo špecifickú PCR boli využité rôzne PCR, ktoré sa odlišovali použitými 
primerami. 

9.4.1 Druhovo špecifická PCR- druh Lactobacillus acidophilus 
Pomocou špecifických primerov Aci16SI a Aci16SII bola spravená PCR pre preukázanie 
prítomnosti druhu Lactobacillus acidophilus. Po spravení PCR bol zreteľne detekovaný 
produkt PCRo veľkosti 750 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac Baby, kde 
je tento druh deklarovaný výrobcom. [43] 

Na Obrázku 25 v štvrtom a piatom behu boli silne detekované produkty PCR o veľkosti 
750 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac Baby. 
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9.4.2 Druhovo špecifická PCR- druh Lactobacillus casei 
Pre preukázanie prítomnosti laktobacilov druhu Lactobacillus casei boli použité primery 
FcaseIS a RcaseIS. Po spravení PCR nebol preukázaný produkt PCR o veľkosti 132 bp po 
amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac Baby. Vo výrobku ActiLac Baby nebola 
preukázaná prítomnosť druhu Lactobacillus casei na rozdiel od údajov uvedených na obale 
výrobku, ktorý je deklarovaný výrobcom. [43] 
 

Na Obrzku 26 v štvrtom behu nebol detekovaný produkt PCR o veľkosti 132 bp 
u výrobku ActiLac Baby, čo mohlo byť spôsobené neprítomnosťou druhu Lactobacillus casei 
v skúmanej vzorke alebo nízkym obsahom DNA druhu L.casei v izolovanej DNA. PCR pre 
druh L.casei je treba ďalej optimalizovať. 

9.4.3 Druhovo špecifická PCR- druh Bifidobacterium animalis 
Pre preukázanie prítomnosti bifidobaktérií druhu Bifidobacterium animalis subsp. lactis boli 
použité primery Pbi F1 a Ban F2. Po prevedení PCR bol zreteľne detekovaný produkt PCR 
o veľkosti 925 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík a bol silne 
detekovaný produkt PCR o veľkosti 925 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku 
ActiLac Baby. Prítomnosť týchto bifidobaktérií bola deklarovaná výrobcom na obale 
výrobkoch. [44] 
 

Na Obrázku 27 v prvom behu bol zreteľne detekovaný produkt PCR o veľkosti 925 bp po 
amplifikácii DNA izolovanej z výrobku Biopron Macík a v druhom behu bol silne detekovaný 
produkt PCR o veľkosti 925 bp po amplifikácii DNA izolovanej z výrobku ActiLac Baby. 
 

Z týchto výsledkov vyplýva, že výrobky Biopron Macík a ActiLac Baby obsahovali 
baktérie druhu Bifidobacterium animalis. 
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10 ZÁVER 
Experimentálna časť práce sa zaoberá izoláciou DNA z doplnkov stravy pre deti s obsahom 
probiotík (Biopron Macík, BioGaia, ActiLac Baby a Nutrolin-B) pomocou magnetických 
častíc. Na prípravu hrubých lyzátov boli použité dva rôzne postupy- pufor s CTAB a roztok B 
s lyzozýmom. Následne boli takto pripravené hrubé lyzáty buniek využité pre separáciu 
magnetickýcmi časticami. Izolovaná DNA bola v kvalite vhodnej pre PCR.  

Po amplifikácii pomocou PCR so špecifickými primerami pre doménu Bacteria bola vo 
všetkých výrobkoch preukázaná prítomnosť bakteriálnej DNA. Pomocou ďalších metód PCR 
so špecifickými primerami pre rod Lactobacillus, Bifidobacterium a Bacillus bola preukázaná 
prítomnosť jednotlivých rodov. Následne bola pomocou ďalších metód PCR so špecifickými 
primerami preukázaná prítomnosť baktérií druhov L. acidophilus, L. casei a B.animalis 
v jednotlivých doplnkoch stravy pre deti. 

Výsledky PCR sú v súlade s výsledkami deklarovanými výrobcami s výnimkou dôkazu 
DNA druhu Lactobacillus casei v jednom výrobku. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
ATP                             adenozíntrifosfát 

BMK                            baktérie mliečneho kvasenia 

bp                                 base paire (páry bází) 

DNA                            deoxyribonukleová kyselina 

dNTP                           2´-deoxynukleosid-5´-trifosfát 

EDTA                          ethyléndiamíntetraoctová kyselina 

FAO                             Food and Agriculture Organization (Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo) 

GIT                              gastrointestinálny trakt 

MO                              mikroorganizmy 

PCR                             polymerázová reťazová reakcia 

SDS                             dodecylsulfát sodný 

WHO                           World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia) 

 

 


